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CARGO: PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA 

INGLÊS 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 
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 A Prova escrita terá início às 08h00min com término às 11h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00 (três) horas. A Prova 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Raciocínio Lógico 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos na Área de Educação 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 05 (cinco) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

O texto abaixo é um excerto de notícia veiculada on-line pelo G1 e servirá de subsídio para as 

questões 1, 2 e 3. 

Os superprofessores particulares que educam filhos de milionários 

Entre os docentes, há um seleto grupo que ganha honorários altíssimos dando aulas 

particulares, mas é preciso muito trabalho para chegar lá. 

Ao redor do mundo, a indústria de ensino privado está crescendo. Segundo previsões, seu 

faturamento vai alcançar US$ 227 bilhões (cerca de R$ 895 bilhões) até 2022, impulsionado pelo 

crescimento na Ásia e pelo desenvolvimento de aulas on-line, na medida em que mais empresas 

conectam estudantes a professores, independentemente da distância física. 

No entanto, esse setor continua em grande parte não regulamentado e há todos os tipos de 

provedores do serviço: freelancers, escolas, grandes redes, serviços online, agências personalizadas e 

muito mais. 

No topo, há um pequeno número de pessoas extremamente bem pagas, conhecidas como 

"superprofessores". O significado varia de acordo com a região. Na Europa, a figura mais conhecida 

costuma ser a do professor particular em tempo integral, em muitos casos usado por pais super-ricos 

que trabalham no exterior e que querem levar seus filhos para as melhores escolas e universidades 

nos EUA ou no Reino Unido. Já no leste da Ásia, a expressão "superprofessor" normalmente se 

refere a um especialista em um determinado assunto que ensina grupos. Nos Estados Unidos, onde 

em 2017 mais de 3,7 milhões de estudantes fizeram testes de admissão para universidades, trata-se de 

um profissional conhecido por preparar candidatos para provas e que cobra taxas altíssimas por hora. 

(...)  

1 - Com relação ao exposto no texto acima, a alternativa que apresenta uma informação verdadeira e 

coerente  está em:  

a) Existe, em nível global, um grande número de professores bem remunerados para exercer a 

função de “superprofessores” dispostos a atender as diferentes demandas . 
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b) A categoria de “superprofessores” adotam globalmente a metodologia de ensino individual, 

pois precisam apresentar resultados positivos atendendo desse modo as expectativas de seus 

clientes. 

c) Essa modalidade de ensino, apodera-se da facilidade que a internet oferece para otimizar 

seus cursos, tratando a distância física como um obstáculo superado. 

d) Essa modalidade de ensino, antes de iniciar a prestação desse tipo de serviço, precisa do aval 

dos Conselhos de Educação ou órgãos equivalentes. 

e) O docente interessado em ser contratado para atuar nessa modalidade de ensino deverá 

apresentar teste de proficiência em inglês.  

2 - A palavra “mas” sublinhada no texto possui a função de: 

a) “mas” se classifica como pronome indefinido ou advérbio de intensidade. 

b) “mas” é uma conjunção coordenada explicativa e está sendo utilizada para complementar a 

ideia exposta. 

c) “mas” é um recurso linguístico muito usado nos textos jornalísticos para reafirmar a opinião 

do jornalista. 

d) “mas” atua como uma conjunção coordenada adversativa e está sendo utilizada com sentido 

de oposição, sentido contrário. 

e) “mas” na frase apresentada está realizando o plural da palavra mau. 

3 - Observe: (...) há um pequeno número de pessoas extremamente bem pagas, conhecidas como 

"superprofessores". O vocábulo em destaque classifica-se como verbo e possui o sentido de existir. 

Em qual das frases abaixo foi empregado incorretamente o verbo haver? 

a) Há milhares de pessoas no mundo. 

b) Há muito sal nessa comida. 

c) Há um modo mais fácil de fazer essa massa de bolo. 

d) Daqui há pouco encerrará o expediente. 
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e) Há uma maneira mais prática para aprender a dirigir? 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

4 - No Brasil as placas dos automóveis são confeccionadas com três letras do nosso alfabeto e quatro 

algarismos do nosso sistema de numeração, respectivamente nessa ordem. O número de placas que 

podem ser confeccionadas com as letras (A, Z, E) e cujos dois últimos algarismos são 1 e 0 nessa 

ordem, é: 

a) 3.000 

b) 600  

c) 2.700 

d) 2.430 

e) 540 

5 - A produção diária de pães de uma padaria, é toda enviada para três mercados . Para o 

mercado A, vai   da produção, para o mercado B, é enviado 50% da produção e para o mercado C, 

são enviados 5.700 pães. A produção diária, de pães dessa padaria é: 

a) 19.000 pães 

b) 19.800 pães 

c) 20.000 pães 

d) 28.000 pães 

e) 28.500 pães 

6 - Em uma escola são realizadas três avaliações durante o ano. Se o aluno não conseguir a média 7,0 

nestas três avaliações deve realizar a prova final. A média final será composta pela média das três 

avaliações com peso 6 e a nota da prova final com peso 4. O aluno será considerado aprovado quando 

a média final for igual ou superior a 5. Nessas condições se um aluno obtiver durante o ano notas 

(5,5; 6,0 e 6,5), para ser aprovado esse aluno terá que obter na prova final a nota mínima igual a: 

a) 4,7 

b) 4,5 

c) 4,3 

d) 3,8 

e) 3,5 
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CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

7 - Estão sendo amplamente discutidos e noticiados fatos acerca da Reforma Tributária Brasileira que 

prevê entre tantos ajustes, a simplificação e eliminação de tributos da base de consumo e 

consequentemente a eficiência de arrecadação, além de diminuição de litígios e da burocracia. O 

projeto denominado PEC 293 está sendo encaminhado como _________________________ à 

Constituição Federal.  

a) um apêndice  

b) uma lei ordinária  

c) uma emenda  

d) uma resolução  

e) um decreto 

8 - O grupo de países denominado de G20 representam 90% do PIB mundial, 80% do comércio 

internacional e dois terços da população mundial. Eles também são responsáveis pela emissão de 

84% dos gases de efeito estufa. O grupo é formado pelos ministros de finanças e chefes dos bancos 

centrais de 19 nações: os que formam o G8 (grupo internacional que reúne os sete países mais 

industrializados e desenvolvidos economicamente do mundo, mais a Rússia) e ainda 11 emergentes. 

No G8 estão: 

a) Argentina, Brasil, China, Japão, México, Reino Unido, Rússia. 

b) África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Canadá, Coreia do Sul, Indonésia, Rússia, 

Turquia. 

c) Argentina, Brasil, China, Estados Unidos, França, Índia, México, Rússia. 

d) Alemanha, Arábia Saudita,  Austrália, Brasil, Japão, Reino Unido, Rússia, União Europeia. 

e) Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão, Reino Unido, Rússia. 

Fonte: http://agenciabrasil.ebc.com.br (Adaptado) 

 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/
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9 - Segundo o Bom Dia Santa Catarina, o estado catarinense é o sexto estado que mais produz 

energia limpa. A energia limpa refere-se a fontes que são renováveis e que não lançam poluentes na 

atmosfera, interferindo no ciclo do carbono, ao contrário dos combustíveis fósseis. São exemplos de 

energia limpa, exceto: 

a) Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs). 

b) Gás Natural. 

c) Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGHs). 

d) Eólicas. 

e) Biomassa.  

10 - O presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou no último 22 de novembro o nome de quem ocupará 

a função de Ministro da Educação. Assinale a alternativa que indica o nome do anunciado:   

a)  Guilherme Schelb 

b) Mozart Ramos  

c) Luiz Henrique Mandetta 

d) Ricardo Vélez Rodríguez 

e) Onyx Lorenzoni  

CONHECIMENTOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 

11 - A Constituição Federal constitui-se em um conjunto de leis, normas e regras que organizam 

nosso país. De importância fundamental, ela registra direitos e deveres de todos os cidadãos. Assinale 

a alternativa CORRETA quanto a Educação contida na Constituição Federal: 

a) O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às 

comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios 

de aprendizagem. 

b) O ensino fundamental regular será ministrado exclusivamente em língua portuguesa, 

assegurada o ensino de Língua Inglesa com vista à preparação do aluno para o mundo 

globalizado. 

https://g1.globo.com/politica/noticia/2018/11/22/procurador-apresenta-propostas-a-bolsonaro-mas-diz-que-nao-houve-convite-para-o-mec.ghtml
https://oglobo.globo.com/sociedade/indicacao-de-mozart-ramos-para-ministerio-da-educacao-pode-ser-revista-por-bolsonaro-23250114
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c) O acesso ao ensino obrigatório deverá ser oferecido pelos municípios e estados quando 

houver recursos financeiros para este fim. 

d) A oferta de ensino noturno regular será feita pela iniciativa privada, quando os municípios, 

por meio de convênios repassarão recursos financeiros, no valor total das matrículas 

efetivadas. 

e) Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental. Para o Ensino médio e 

Educação Infantil será de responsabilidade das redes de ensino a organização, planejamento 

e execução de documentos orientativos aos profissionais da educação. 

12 - O conhecimento das tendências pedagógicas torna-se importante ao professor, visto que sua 

compreensão contribui para uma reflexão e planejamento consciente. Neste sentido, leia as 

alternativas:  

I- Na Tendência Liberal Tradicional o papel da escola centrava-se na preparação intelectual e 

moral dos alunos para assumirem seu papel na sociedade. 

II- A Tendência Progressivista "Crítico-social dos conteúdos ou histórico-crítica" defende que a 

função social e política da escola deve ser assegurar, através do trabalho com conhecimentos 

sistematizados, a inserção nas escolas, com qualidade, das classes populares garantindo as 

condições para uma efetiva participação nas lutas sociais.  

III-  A Tendência Liberal Tecnicista fundamenta sua atuação no aluno como construtor da 

aprendizagem, como selecionador daquilo que deve aprender e conhecer. Quem regula os 

conhecimentos essenciais nesta tendência é a indústria de transformação. 

IV- A Tendência Progressista "Crítico-social dos conteúdos ou histórico-crítica" tem como 

pensadores críticos contrários à utilização desta tendência na escola pública Anton Makarenko, 

Bernard Charlot, Bogdan Suchodolski, Mario Manacorda, Georges Snyders e Demerval 

Saviani. 

Assinale somente a alternativa que apresenta todas as respostas INCORRETAS: 

a) Somente a alternativa I e II. 

b) Somente as alternativas III e IV. 

c) Somente as alternativas I e III. 

d) Somente as alternativas II e IV. 

e) Somente as alternativas I, II e III. 
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13 - Assinale a alternativa CORRETA que se refere à Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional: 

a) O dever do Estado com a educação básica obrigatória e gratuita será efetivada a alunos dos 3 

(três) aos 14 (catorze) anos. 

b) O atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a 

todos os níveis, etapas e modalidades, será desenvolvido em escolas específicas para este 

fim. 

c) O ensino será ministrado com base no princípio de vinculação entre a educação escolar, o 

trabalho e as práticas sociais. 

d) Os sistemas de ensino serão exclusivamente públicos, não admitindo a coexistência de 

ensino privado no mesmo município. 

e) É dever do Estado efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 (quatro) 

anos de idade.  

14 - Considerando a seguinte afirmativa: 

O trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, 

a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Assim, o 

objeto da educação diz respeito, de um lado, à identificação dos elementos culturais que 

precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana para que eles se tornem humanos 

e, de outro lado e concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas para atingir esse 

objetivo. (SAVIANI, 1995, p.17).   

Quanto à importância do papel do educador na construção do conhecimento do aluno é CORRETO 

afirmar: 

a) A função do professor na escola é repassar os conhecimentos, assim deve centrar sua 

atuação na transmissão dos conteúdos sem para isto preocupar-se com a forma com que os 

discentes aprendem. 

b) A função precípua da escola é a preparação para a vida. Assim, provas e vestibulares serão 

uma constante e o aluno deve estar preparado para dar conta destas problemáticas. Tal 

preparação efetiva-se na escola por intermédio da atuação do professor. 

c) O professor tem papel fundamental no aprendizado do aluno. Atuando como mediador do 

processo auxilia o aluno a pesquisar, aprender e construir conceitos essenciais ao seu 
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desenvolvimento; contribuindo para formar um aluno autônomo, crítico e conhecedor da 

sociedade, dos problemas e das relações que ocorrem neste contexto. Este trabalho 

desenvolvido pelo professor deve ser pautado na coletividade, na interpretação significativa 

e prazerosa e na busca do conhecimento. 

d) O professor está à frente do conhecimento. Ele define, determina e organiza o que ensinar, 

quais estratégias e metodologias e a profundidade daquilo que pretende que os alunos 

saibam. A centralidade do processo está exclusivamente em suas mãos.  

e) O papel do professor frente à construção do conhecimento é necessário para coibir 

comportamentos equivocados e que não permitem a manutenção da regra, do estudo e da 

aprendizagem tradicional. Neste sentido, sua função é intervir rigidamente para ensinar a 

todos os alunos indistintamente. 

15 - Dizemos que ética se refere ao conjunto de regras de um indivíduo, determinado grupo social ou 

de uma sociedade. Falamos também sobre a ética no cotidiano escolar. Leia as afirmativas e assinale 

somente aquela que apresenta a resposta INCORRETA: 

a) Agir com ética no contexto escolar significa respeitar o outro professor e alunos, fazer a 

crítica com respeito sempre que necessário. Isso não significa ofender nem agredir, mas 

conversar e juntos buscar alternativas aos problemas e dificuldades observadas. 

b) A atuação com ética por parte do professor está ancorada no planejamento coletivo, na 

reflexão conjunta e no respeito às pessoas. Valores como amizade, respeito e união fazem da 

escola um espaço de construção do conhecimento e não um campo de batalhas. 

c) Enquanto professores e responsáveis pela construção do conhecimento dos alunos, torna-se 

fundamental respeitar os demais professores, sem julgá-los, sem desmoralizá-los, nem 

desmerecer sua disciplina. O princípio do respeito humano deve ser seguido à risca na 

escola, visto que atuar na educação significa acreditar no desenvolvimento de todos; ao seu 

tempo e ao seu modo. 

d) Quando um professor encontra um pai ou mãe na rua, no banco, no supermercado é 

importante que os mesmos sejam informados de tudo que ocorreu na sala de aula do filho, 

deixando-os a par do comportamento do mesmo enquanto está longe da família. Assim, é 

possível que haja um planejamento familiar para que o aluno melhore na sala de aula. 

e) A escola é o ambiente ideal para que o professor e alunos possam discutir ética.  O professor 

deve agir sendo exemplo, conversa franca e clara, aceitar e analisar a opinião dos alunos é 

exemplos de construção ética positiva no cotidiano escolar. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA INGLÊS 

16 - Para Hall (1993), o ensino de Língua Estrangeira (doravante LE) necessita envolver pelo menos 

dois processos: o primeiro é fornecer aos aprendizes os recursos linguísticos que o capacitem a um 

desempenho competente em uma variedade de cenários e o segundo é fornecer aos alunos meios para 

que eles próprios analisem os tipos de recursos linguísticos necessários e as maneiras em que esses 

recursos são usados por falantes daquela língua. Em sala de aula, se deve auxiliar e orientar os 

aprendizes a se tornarem conscientes dos modos em que o significado é socioculturalmente 

construído por um grupo de pessoas. A mera exposição às práticas linguísticas (orais e escritas) não é 

suficiente. O objetivo do ensino de línguas deve incluir o processo de ensinar aos aprendizes 

maneiras de, individualmente, descobrir, analisar e criticar os usos socioculturais de uma língua.   

É falso afirmar que: 

a) Ao usar leituras e vídeos para mostrar os comportamentos e costumes estrangeiros para os 

alunos, a contribuição não está em dizer „é assim que os falantes nativos falam, se comportam, 

etc.‟, mas no motivo pelo qual esses falantes fazem o que fazem, devido ao contexto social que 

criam.  

 

b) A educação multicultural tem geralmente focalizado apenas os aspectos visíveis ou 

explícitos da cultura, tais como língua, vestuário, hábitos à mesa e religião. Estes são 

intencionalmente ensinados e conscientemente aprendidos. Entretanto, eles são apenas a ponta 

do iceberg da cultura. Os aspectos invisíveis da cultura também são importantes. Qual é o 

atraso permitido para que alguém não seja considerado mal-educado, que tópicos devem ser 

evitados ao se iniciar uma conversa, como se pode mostrar atenção e interesse quando se está 

ouvindo, como mostrar ao falante que se gostaria que ele passasse para o próximo ponto 

conversacional: esses, entre outros, são aspectos culturais dos quais as pessoas não se dão 

conta, mas que podem determinar o sucesso de uma comunicação intercultural.  

 

c) A ênfase na educação atualmente tem sido a cultura visível. O foco na cultura visível pode 

criar situações de conforto em demasia, ou seja, de um romance cultural ou de turismo cultural. 

Uma forma de ensinar a cultura visível, sem a supergeneralização sobre o modo de vida de 
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outras pessoas, é enfatizando a variabilidade da cultura dentro dos grupos sociais e a presença 

contínua de mudanças através dos tempos.   

 

d) O ensino da cultura pode ser feito de uma forma espontânea. Uma aula em que um dos 

objetivos seja desenvolver uma maior conscientização cultural dos alunos não precisa 

necessariamente ser preparada com antecedência. Há muitas situações que acontecem em sala 

de aula que os professores poderiam aproveitar para explorar algum assunto cultural. Por 

exemplo, um espirro. Quando um aluno espirra, se pode fazer uso desse evento e contrastar as 

formas de comportamento das duas ou mais culturas em questão. No Brasil, quando alguém 

espirra, se diz „Saúde‟; nos Estados Unidos e Inglaterra, „Bless you’. O professor pode 

aproveitar a oportunidade e explicar o motivo de tais falas.   

 

e) A inclusão de aspectos visíveis de cultura é uma forma de não incentivar estereótipos. É 

importante que o aluno seja responsável por suas próprias palavras, expressando-se na forma 

em que escolher, quer seja rude ou polidamente, ou de outra forma. O aluno deve ser 

instrumentalizado com meios de analisar e refletir quanto aos recursos linguísticos disponíveis 

para que possa realizar uma escolha consciente. Cabe lembrar que livros didáticos de LE 

geralmente apresentam a cultura alvo como sendo „quase perfeita‟, com diálogos muitas vezes 

com tom humorístico e personagens fictícios. Aspectos como diferenças raciais, violência 

urbana, desigualdade social são raramente trazidos à baila. Assim, se deveria fazer mais uso de 

reportagens em vídeo e jornal, mostrando também os aspectos controvertidos e não tão 

perfeitos.  

 

17 - According to Cambridge dictionary (2018), homophone is a word which is pronounced the same 

as another word, but which has a different meaning or spelling. Example: to, too, two. 

 Read the sentences below. 

1- Albert is going to (wear, ware) his work boots today. 

2- Do you think it is going to (rein, rain, reign) this afternoon? 

3-  I saw a restaurant just off the (rode, road) about a mile back. 

4- David‟s brother is in a (band, banned) which plays Russian music. 

5- Juliet wants her socks because her (tows, toes) are cold. 

https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/pronounced
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/meaning
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/spelling
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6- The teacher walked down the (aisle, isle) between the rows of desks. 

7- Harriett has a (pane, pain) in her shoulder. 

8- Principles of lust is my favorite Enigma‟s song. The principals of the school hate it! 

9- I knew her new boyfriend was Jack, didn‟t you?  

10- The man in front of the pawn shop has a dog. It is not well, because a problem in its paw. 

That‟s why they have made a pause in their walking.  

 

 Read the following statements. They refer to sentences from 1 to 10 written above. 

I- In 1, the right word is wear; in 2, rain, and in 3, road. 

II- In 4, the wrong word is banned; in 5, tows. 

III- The right choice in 6 is aisle and in 7, pain. 

IV- In 8, there are not homophones. 

V- In 10, the homophones are pawn and paw. 

The correct alternative is: 

a) V, IV and III are not right. 

b) III, II and II are right. 

c) Just I and II are right. 

d) Just I and V are wrong. 

e) III and V are not right. 

18 - Writing activities motivate students to read and re-read in that they provide a purpose for reading 

and require students to become actively engaged with a text. Writing enhances students‟ 

understanding and improves the retention of what they read. It can serve as a vehicle through which 

students organize and clarify their thoughts on a reading. In addition, writing makes comprehension 

of a reading visible, providing teachers with opportunities to assess students‟ ability and to spot any 

misconceptions or areas of confusion. Students improve retention and comprehension when they 
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write regularly and reflectively about their learning—not only about what they learn but also the 

difficulties they face, the surprises they encounter, and the strategies they employ along the way. 

Teachers  can deepen your students‟ thinking across the curriculum by making writing a regular part 

of your classroom. Consider using any of the following writing-to-learn activities, or adapt them to fit 

the needs of their students.  

Below there are five suggestions for writing activities. One of them is not totally correct. 

Mark it. 

a)  Learning logs - A learning log is a journal for schoolwork. Students use learning logs to 

write their thoughts, feelings, and questions about the subjects they are studying. Writing in this 

way helps them connect new information to what they already know, reflect on their learning 

processes, and think through ideas that are unclear. This activity is recommended for more 

advanced levels. However, students may be introduced to Learning Logs from the beginning of 

their English language studies writing their notes in Portuguese. 

b) Admit/Exit slips - Students submit brief writings on “slips” to the teacher before and after 

class. The slips can include questions, comments, observations, or reflections about the material 

being presented in class. Encourage students to write about ideas that they find confusing, 

interesting, upsetting, and so on. This activity can be presented to students from the beginning 

of their English studies, writing their notes in Portuguese. As they advance their studies, they 

begin to write more and more in English.  

c) Correspondence - Students write a letter or an email to a person connected to an event or 

topic they are studying (whether that person can actually receive the message or not). Examples 

include a letter to Dom Pedro I or an e-mail to Bill Gates, principal founder of Microsoft 

Corporation or a singer/rock star they admire. The English teacher can work together with the 

History teacher. Before developing this activity, the teacher should work the textual genre 

called letter, but email is something known to all students. So there is no need to study it. 

d) Fictional dialogues - A fictional dialogue is a made-up written conversation between 

students and another person (or two). For example, students could create an interview script 

between themselves and Albert Einstein. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft
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e) What is your worst fear? Write a paragraph about a character who shares that fear. Next 

write a paragraph about a character who finds that fear trivial. This activity is recommended for 

more advanced levels.  

19 - Segundo a BNCC (2017, p. 242), 

As práticas de produção de textos propostas no eixo Escrita consideram dois aspectos do ato 

de escrever. Por um lado, enfatizam sua natureza processual e colaborativa. [...] Por outro 

lado, o ato de escrever é também concebido como prática social e reitera a finalidade da 

escrita condizente com essa prática, oportunizando aos alunos agir com protagonismo 

(BRASIL, 2017).   

Assim, para a BNCC, sobre atividade de produção escrita, é falso o que consta na letra: 

a) A natureza processual e colaborativa da escrita envolve movimentos ora coletivos, ora 

individuais, de planejamento-produção-revisão, nos quais são tomadas e avaliadas as decisões 

sobre as maneiras de comunicar o que se deseja, tendo em mente aspectos como o objetivo do 

texto, o suporte que lhe permitirá circulação social e seus possíveis leitores.  

 

b) Trata-se de uma escrita autoral.  

c) A atividade de escrita inicia com textos que utilizam poucos recursos verbais como 

mensagens, tirinhas, fotolegendas e adivinhas.  

 

d) A atividade de escrita evolui para textos como autobiografias, notícias, relatos de opinião, 

chat, fôlder, entre outros. Neles, os recursos linguístico-discursivos variados podem ser 

trabalhados.  

 

e) Importa ter clareza do que se espera que o aluno produza na modalidade escrita: é preciso 

que haja uma relação de possibilidade real de existência da tarefa e o seu resultado, isto é, que a 

solicitação de produção escrita ao aluno deixe clara a situação de comunicação: quem escreve, 

com que finalidade, para quem, de modo que necessidades e desejos possam vir a ser 

expressos, já que o uso da linguagem só se concretiza a partir de um lugar de produção 

histórico, cultural e institucionalmente determinado.  



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL Nº 08/2018 – PROCESSO SELETIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM - SC 

16 
 
 

20 - Definition of homonym in English: noun - Each of two or more words having the same spelling 

or pronunciation but different meanings and origins. For example, pole and pole.  

Disponível em: https://en.oxforddictionaries.com/definition/homonym. 

In the alternatives below, one of them presents problems regarding the use of homonyms. 

Mark it. 

a) Please, take care of your stuffs. Don‟t lose them! Even this lose and ugly T-shirt costs much 

money! 

b) I can‟t believe in you, Johnny! You‟re lying again! Yesterday you told me that you‟re lying 

in your bedroom, but actually you were at the club. 

c) Emma Stone will play Ophelia in Hamlet, the amazing Shakespeare‟s play. 

d) I don‟t know when I will go to the bank! Yesterday it was impossible, because of the rain. 

This morning it‟s snowing. Will the snow bank up on all the streets tomorrow? 

e) I guess we are not at the right place. We should turn the left on 23
rd

 St. with Fifth Av. And 

we turned the right. That‟s not the way to the Empire State! 

 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/pole
https://en.oxforddictionaries.com/definition/pole

